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a. Formålet med planen. 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av det siste boligområdet på Pepperstad i 
Vestby kommune. Planområdet på 124 da kalles Pepperstad skog nord (6/205) og ligger til 
Hvitstenveien. Det planlegges mellom 140 og 160 boliger, antallet ses i sammenheng med utbygging 
av tilgrensende boligområde på Pepperstad skog nord trinn 1 slik at totalt antall boliger ikke 
overstiger de 350 som ligger i utbyggingsavtalen og 5 enheter i henhold til avtale om barnehagetomt 
(ved etablering av dagligvareforretning). Dersom det ikke er mulig å legge til rette for en 
dagligvareforretning i området ønsker utbygger å forhandle om å få bygge inntil 365 boliger totalt 
innenfor Pepperstad skog nord trinn 1 og 2. 

OBOS Block Watne AS ser for seg en utbygging av området med:
- Eneboliger med varierende størrelser
- Rekkehus med varierende størrelser
- Leiligheter (i mindre bygg på 1 og 2 etasjer) med 2, 3 og 4 rom
- Forretningsområde (dagligvareforretning) på felt B16 i områdereguleringsplanen

 
Lokaliseringskart, planområdet vist med rødt

b. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet. 
Planområdet
Planområdet omfatter de gjenstående feltene på Pepperstad, fra barnehagen i Skolemesterens vei til 
Hvitstenveien. I nordvest grenser eiendommen til Johan Herman Wessels vei, i nord til Hvitstenveien, 
i øst til LNF- område og nærturterreng, i sydvest til ny barnehage i Skolemesterens vei og de 
eksisterende boligområdet på Pepperstad.

Vestby
sentrumPepperstad
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Figur 1 Illustrasjonen viser arealet som ønskes detaljregulert markert med rød strek. Arealet omfattes av en 
gjeldende områdeplan som er vist her.

Terreng og vegetasjon
Planområdet har kupert terreng, med enkelte flatere partier. Eiendommen er i dag skogkledt med et 
høydedrag i retning nord-syd på den søndre delen. Dette medfører at det er relativt store 
høydeforskjeller øst-vest. Høydeforskjellen fra kollen på midten av området til Johan Hermann 
Wessels vei er 15 m og til LNF området i vest er det 22 m. Høyeste punkt i området er kote 128 og 
laveste er kote 107. Områdene i vest er fuktige, med kanaler/grøfter.
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Figur 2 terrengsnitt gjennom planområdet som viser terreng samt formål i gjeldende områdeplan. Finnes 
vedlagt i A3 format, vedlegg 2.

Grunnforhold 

 
Figur 3, utsnitt fra NGU løsmassekart viser at planområdet har varierende grunnforhold, med bart fjell, marin 
strandavsetning og tykk havavsetning.

Planområdet har varierende grunnforhold, med bart fjell på koller, marin strandavsetning og tykk 
havavsetning mot nord og vest. Det kan være mulighet for sammenhengende forekomster av marin 
leire der det ikke er bart fjell.

Det vil bli utarbeidet en geoteknisk vurdering som grunnlag for detaljreguleringsplanen.

Virkninger utenfor planområdet
Nærmiljø og friluftsliv
Deler av området benyttes til nærturterreng og det er flere stier gjennom området. Disse stiene er 
tidligere vurdert i områdeplanen. Ny sti/flisløype er etablert som alternativ utenfor det planlagte 
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byggeområdet. I kommunens vurdering av friluftsområdene er arealene øst og vest for planområdet 
gitt høyeste verdi, mens arealet nord for Hvitstenveien er gitt middels verdi. 

  
Figur 4 Dagens situasjon, kryss med ny flis-sti lagt utenfor planens byggeområde.

 
Figur 5 Utsnitt som viser kommunens registrering av områdenes bruk til friluftsliv, hentet fra kommunens 
kartportal.

Utbyggingen innebærer at deler av dagens skiløypetrasé må legges om. Ridestien i østre del av 
området vil bli lagt til yttergrensen av planområdet for tilretteleggelse av boligbebyggelse. Det sikres 
ny gang- og sykkelveiforbindelse gjennom Pepperstad skog Nord til skoleområdet ved Bjørlien. 

Trafikk og logistikk
En utbygging av boliger vil ha relativt liten påvirkning på trafikkavviklingen utenfor området i og med 
at adkomstveien til Pepperstad nå er bygget ferdig fra Erikstadveien til Hvitstenveien. Planområdet 
ligger i utkanten av det allerede utbygde området på Pepperstad, og vil med sin beliggenhet inn mot 
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Hvitstenveien ikke føre til økt trafikk gjennom etablerte boligområder.  Dette gjelder også kunder og 
varelevering til en ny nærbutikk. 

Etablering av en dagligvareforretning nord i planområdet vil medføre mer trafikk i krysset med 
Hvitstenveien dersom beboere i Hvitsten velger å handle her fremfor å dra til Vestby sentrum, slik de 
må i dag. Det kan også bidra til at beboere på Pepperstad velger å kjøre inn i Johan Herman 
Wesselsvei fra Hvitstenveien for å kunne handle på vei hjem, slik at noe av trafikken flyttes fra 
Erikstadveien til Hvitstenveien. Krysset er etablert som et kanalisert kryss med venstresvingefelt, det 
vurderes at krysset er mottakelig for mertrafikk utover dagens ÅDT = 2.150 (hentet fra 
vegdatabanken).

En nærbutikk vil medføre mindre biltrafikk fra Pepperstad til Vestby storsenter/sentrum ved at 
rundt1250 personer vil ha gangavstand til denne, mens ytterligere 3028 fastboende på Pepperstad 
og i Hvitsten vil få redusert avstand til nærbutikken med i gjennomsnitt fra 2,2 til 1,8 km. 

Figur 6 Illustrasjon hentet fra Handelsanalysen, vedlegg 1. Viser området som vil få inntil 1 km å gå til en ny 
nærbutikk. I 2019 bodde det 471 personer her, etter full utbygging er det beregnet at 1252 personer vil bo 
innenfor det fargede arealet.

Handel
Asplan Viak har undersøkt kundegrunnlag og transportkonsekvenser av en lokalisering av 
dagligvareforretning på Pepperstad, på oppdrag fra OBOS Block Watne AS. Vi finner at det etter en 
utvidelse av boligområdene i Pepperstad nord, vil det helt lokale kundegrunnlaget, dvs. de som kan 
gå til butikken innenfor en rimelig tid, være stort nok til å gi en normal omsetning i en 
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dagligvarebutikk. Videre finner vi at befolkningen som vil ha en eventuell dagligvareforretning på 
Pepperstad nord som sin nærmeste dagligvarebutikk, i dag i gjennomsnitt har betydelig lengre 
avstand til nærmeste dagligvarebutikk enn resten av befolkningen i kommunen, og at den foreslåtte 
etableringen vil gi disse 37% kortere reisevei til dagligvarebutikk. Totalt gjør dette at den foreslåtte 
etableringen kan gi muligheter for at flere kan gå og sykle for å gjøre dagligvareinnkjøp, og at 
etableringen kan gi lavere totalt transportarbeid knyttet til dagligvareinnkjøp.

En nærbutikk på Pepperstad vil ta kunder fra matvareforretningen på Vestby storsenter, men det er 
lite sannsynlig at den vil trekke folk ut av sentrum utover det som allerede har skjedd ved 
etableringen av storsenteret. 

Sosial infrastruktur og kommunale investeringer
De nye boligene i planområdet er allerede inkludert i kommunens boligprogram da de er omfattet av 
områdeplanen for Pepperstad.

Utbygging av infrastruktur som vei, vann- og avløp er avklart i en utbyggingsavtale mellom Vestby 
kommune og utbygger for hele Pepperstad nord. Avtalen regulerer blant annet opparbeidelse og 
drift av vann- og avløpsanlegg, fellesareal, forholdet til skole- og barnehagekapasitet, 
utbyggingsetapper og antall boliger.

c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 
Tiltakshaver ser for seg å bygge ut området med ulike boligtyper, med samme formspråk som på 
tilgrensende felt Pepperstad nord trinn 1.

Figur 7 Den pågående utbyggingen på Pepperstad nord trinn 1, planområdet (Pepperstad nord trinn 2) bak til 
høyre i bildet.

Figur 8 Pepperstad nord trinn 1 til venstre, grøntdraget (grønnkorridoren) mellom trinn 1 og 2 til høyre i bildet.
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I tillegg til boligene ønsker utbygger å legge til rette for etablering av en nærbutikk på det nordligste 
av byggefeltene, felt B16. Dette vil bli én enkel dagligvareforretning i én etasje med parkering på 
terreng.

Figur 9, viser et mulig prinsipp for plassering av en nærbutikk på felt B16, noe som medfører regulering av dette 
feltet til forretning med grønn buffersone mot øst. Dette arealet ligger i rød og gul støysone fra Hvitstenveien. 

d. Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Høyde
Utbygger ønsker å bygge ut boliger med samme formspråk som på tilgrensende felt Pepperstad nord 
trinn 1. Disse ligger innenfor den samme områdeplanen, med følgende bestemmelser (der det ikke er 
samsvar mellom områdeplanens bestemmelser og detaljplanens bestemmelser er dette markert 
med grått):

§ 2 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse (områdeplan)
I området kan det oppføres frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet eller 
tomannsbolig, samt tilhørende anlegg. Der hvor terrenget skråner mer enn 1,5 meter i husets bredde 
skal boligen ha underetasje. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 27° og 45° og møne i 
bygningens lengderetning. Maksimal gesimshøyde er 6,5 meter. Arker og takoppløft med utstrekning 
inntil 1/3 av hver takflate, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyde. For garasje, uthus o.l. er 
maksimal gesimshøyde 3,5 meter. Garasjer, uthus o.l. kan plasseres nær vei som anvist i forskrift om 
parkering i Vestby kommune. Gesimshøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Minste 
netto regulerte tomteareal er 700 m². Tillat prosent bebygd areal for den enkelte tomt %-BYA=25%. 

§ 3 Byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse (områdeplan)
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I området kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal 
ha saltak med takvinkel mellom 27° og 45° og møne i bygningens lengderetning. Maksimal 
gesimshøyde er 6,5 meter. Gesimshøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. I områdene 
B1, B5, B8, B10, B11 og B17 kan det oppføres kjedehus med tilhørende anlegg. Tillatt prosent bebygd 
areal %-BYA=30%. I områdene B2, B18, B19 kan det oppføres rekkehus med tilhørende anlegg. Tillatt 
prosent bebygd areal %-BYA=35%.

Planlagte boliger er i 2-3 etasjer med slake tak tilsvarende Pepperstad nord trinn1. Det er derfor 
ønskelig å videreføre bestemmelsene fra Pepperstad nord trinn1 fremfor å videreføre 
områdeplanens bestemmelser. Pepperstad nord trinn 1 har ikke krav om takform, med følgende 
bestemmelser om høyde på boliger og utnyttelse på de ulike boligfeltene:

§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (detaljplan Pepperstad nord trinn 1)
I feltene B6A, B6B, B7A og B7B kan det oppføres frittliggende eneboliger, eneboliger med en 
sekundærleilighet og tomannsboliger med tilhørende anlegg. Maksimal gesimshøyde er 8 meter. 
Minste netto regulerte tomteareal er 700 m². Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA. 
Avkjørselspiler i B6A og B6B er veiledende for plasseringen av felles avkjørsler. Det skal etableres 
renovasjonsanlegg etter § 6 i forbindelse med disse. 

§ 3 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (detaljplan Pepperstad nord trinn 1)
I feltene B3A, B3B, B4 og B8 kan det oppføres kjedehus eller rekkehus med tilhørende anlegg. 
Maksimal gesimshøyde er 8 meter. Tillatt bebygd areal for det enkelte felt B3A og B4 er 35 %-BYA og 
felt B3B og B8 er 40 %-BYA. 

§ 4 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 
I feltene B1A og B5 kan det oppføres bygninger med to eller flere boenheter, der boenhetene ligger i 
to plan, med tilhørende anlegg. Maksimal gesimshøyde er 8 meter. Tillatt bebygd areal for det 
enkelte felt er 50 %-BYA.

Grad av utnyttelse
Utnyttelsesgrad for ønsket bebyggelse er ikke beregnet ennå, men det vil sannsynligvis være en 
fordel å justere denne i forhold til bestemmelsene i områdeplanen. På Pepperstad nord trinn 1, 
varierer BYA fra 25% til 50% avhengig av terreng og boligtyper.
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Aktuelle boligtyper:

Figur 10, 6- manns bolig, plate på mark.

Figur 11, Rekkehus i hellende terreng.

Figur 12, Enebolig i bratt terreng med innkjøring i øverste etasje.
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Parkering
Det er ikke definert krav til antall parkeringsplasser i områdeplanen. I kommuneplanen er det 
følgende krav til biloppstillingsplasser pr. bolig:

§7 Parkering. 

Absolutte krav til biloppstillingsplasser: Enebolig og tomannsbolig 2 plasser pr. boenhet 
Sekundærleilighet under 70 m2 1 plass pr. boenhet Konsentrert småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse: 1-2 rom 0,8 – 1 plass pr. boenhet* 3 rom og større 1,5 – 2 plasser pr. boenhet * 

* I tillegg 0,2 plasser pr. boenhet til besøksparkering

Det skal etableres 2,5 p-plasser for sykler pr. bolig. Kravene til parkering i kommuneplanen vil bli lagt 
til grunn for detaljreguleringen.

Utbyggingsvolum og byggehøyder forretning
Felt B16 ønskes utbygget med en nærbutikk med en grunnflate på 1200 m² og en høyde på inntil 6 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng på hovedvolumet, høyde på eventuelle designelementer er det 
foreløpig ikke tatt stilling til (jfr. pkt. f). I tillegg er det behov for parkering på terreng og areal til 
varelevering. 

I kommuneplanen er det krav til 1,7 plasser/ 100 m² BRA forretningsareal. Kravene til parkering i 
kommuneplanen vil bli lagt til grunn for detaljreguleringen.

e. Funksjonell og miljømessig kvalitet. 
Plangrep
Utbyggers ambisjon er å bygge ut området med et variert utvalg av boligtyper for mennesker i ulike 
livssituasjoner. Det vil bli lagt vekt på å finne løsninger som er mest mulig tilgjengelige for alle uten at 
dette medfører store terrenginngrep. Plasseringen av en nærbutikk i det lavereliggende arealet ved 
krysset mellom Johan Herman Wessels vei og Hvitstenveien medfører at forretningsbygget blir lite 
synlig i terrenget og at trafikken dit fra andre områder på Pepperstad og Hvitsten ikke dras inn i 
boligområdet.  

Detaljplanen vil følge opp intensjonen i områdeplanen om å bevare den høyeste kollen som et felles 
grøntområde med eksisterende furuskog. De grønne korridorene som er vist på områdeplanen 
bevares eller flyttes til et mer egnet sted dersom de er plassert på ufarbare steder. 

Ved å se på plassering av de regulerte veiene internt på området kan det være ønskelig at disse 
flyttes noe for å oppnå bedre universell tilgjengelighet og bedre tilpasning til eksisterende terreng. 
For å redusere behovet for terrenginngrep er det også aktuelt å bytte om på plasseringen av 
boligtyper i forhold til det som er vist på områdeplanen, men slik at arealet som benyttes til 
byggeformål ikke økes.  

Nærhet til daglige gjøremål
Fra senter av planområdet er det 2,3 km til dagligvareforretning, 200 m til bussholdeplass (hvert 20 
min til Vestby sentrum) og 2,5 km til Vestby stasjon (kortere hvis man går på sti). Det er gangavstand 
til Bjørlien skole med grendehus, Risil idrettsanlegg og to barnehager. 

En ny nærbutikk på felt B16 vil gi beboere i planområdet mulighet til å handle dagligvarer innenfor en 
avstand på maks 500 m.

I umiddelbar nærhet er det også store arealer som i kommuneplanen er avsatt til LNF- områder med 
hensynssone for å ivareta friluftsliv. 
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Miljø
Utbygger OBOS Block Watne er opptatt av at deres arbeid skal bygge opp under FNs 17 
bærekraftsmål, og er en ISO-9001-sertifisert virksomhet som arbeider aktivt for klima og miljø. 

OBOS Block Watne har følgende etablere miljøtiltak ved bygging av nye boliger:
 Miljøvennlige materialer og resirkulering. Legger vekt på energi- og miljøperspektivet 

gjennom valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører.
 Energisertifikat til hver bolig. Det utarbeides miljøtiltak på hvert enkelt prosjekt. 

Redegjørelsen omfatter opplysninger om miljødata og energiforbruk. Boligenes årlige 
energiforbruk framgår av spesifikke varmetaps- og energiberegninger som inngår i den 
samlede dokumentasjonen for boligen. Kundene får utlevert et energisertifikat ved 
overlevering av bolig.

I planforslaget ønsker utbygger å legge spesielt vekt på miljø med krav til utforming av 
dagligvareforretningen, i tråd med det økte fokuset på miljø og bærekraft ved nybygg for de store 
dagligvarekjedene. Dette er krav som grønne tak, bruk av tre og andre miljøvennlige 
fasadematerialer, tilpasning av bygget til omgivelsene, krav om karbonregnskap og energieffektivitet 
i samsvar med anbefaling fra Enova osv.

Med tanke på forretningens plassering ved innkjøringen til Pepperstad fra Hvitstenveien er det viktig 
at denne utformes på en måte som gjør at den blir et positivt bidrag til det bebygde miljøet, det må 
derfor forutsettes at den dagligvarekjeden som etableres her bygger en «miljøbutikk» med god 
stedstilpasset utforming.

Figur 13. Mulig plassering av en enkel dagligvareforretning på B16 som er et av de lavest liggende 
byggearealene innenfor planområdet. Det er viktig med grønt tak i dette området pga. overvannshåndtering og 
tilpasning til omgivelsene.



13

 
Figur 14 Kiwi’s nyeste miljøbutikk, illustrasjon A-lab

Figur 15 Remas konsept for ny standard butikk, illustrasjon Snøhetta AS.

Figur 16 Coop butikk, illustrasjon Spir arkitekter AS.

I arbeidet med reguleringsplanen vil ivaretakelse av miljø i stor grad være knyttet til å bevare 
eksisterende kolle og randsoner, redusere terrenginngrep, åpen håndtering av overvann, redusere 
transportbehov ved etablering av nærbutikk og å planlegge for massebalanse innenfor området. 
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f. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 

Figur 17, planområdet med gjeldende områderegulering vist på flyfoto. Volum-modell viser eksempel på mulig 
bebyggelse (på eksisterende terreng), inkludert forretning på felt B16, sett fra sydvest.

Landskap
Terrenget i området heller i hovedsak mot vest, mens den østlige delen av området (B17-B19) heller 
mot øst og avgrenses fra resten av planområdet av et høydedrag med koller som bygger seg opp fra 
sør mot nord i den østlige delen av området. Planområdet strekker seg nordøstover mellom 
landbruksområder ved Pepperstad gård i nordvest og skogsområder i øst. Akershus fylkeskommune 
har i registrering av kulturlandskap i Follo definert Grønberg, som ligger ca. 2 km nordvest for 
planområdet, er kategorisert som «annet verdifullt kulturlandskap (lokal verdi)». Området rundt 
Vestby kirke er definert som kulturlandskap av regional og/eller nasjonal verdi. Vi har vurdert at en 
utbygging av planområdet vil være lite synlig fra disse landskapsrommene, ut fra avstand, vegetasjon 
og terreng.

Bebyggelsen i planområdet vil ligge skjermet av skogen i øst, men være synlig og påvirke 
landskapsbildet nord og vest for planområdet.

En utbygging med boliger er tidligere avklart i områdereguleringen. Ved mulighet for endret takform 
og maksimal gesimshøyde i samsvar med detaljreguleringen for Pepperstad nord trinn 1 vil ikke 
maksimal høye på byggene bli høyere enn det som vil bli resultatet av gjeldende bestemmelser i 
områdeplanen.

En forretning på felt B16 vil få en maksimal gesimshøyde som er lavere enn gesimshøyden på de 
boligene som er regulert på byggefeltene i områdeplanen, men vil få et langt større 
sammenhengende volum. Forslaget innebærer at det resterende arealet på felt B16 benyttes til en 
grønn skjermingssone mot gangvei og boliger i øst. Terrenget stiger 11 m fra B16 til det høyeste 
punktet i planområdet. Terrenget medfører at forretningen ikke blir spesielt synlig fra øst og sør, 
men vil synes fra Hvitstenveien i nord og fra det åpne landskapsrommet i vest. 
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Figur 18 Illustrasjon av mulig forretning sett fra Hvitstenveien mot Hvitsten.

Figur 19 Illustrasjon av mulig forretning sett fra Hvitstenveien mot Vestby

Biologisk mangfold
Vegetasjonen i planområdet kan i stor grad klassifiseres under vegetasjonstypen blåbærskog. Skogen 
består av eldre og gammel barskog (Kilden – Skog og landskap). Deler av området er hogd. I disse 
områdene står det i dag ung bjørkeskog, omtrent uten innslag av andre trær.  Det er ikke registrert 
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verneverdig vegetasjon eller biologisk mangfold- lokaliteter på eiendommen i forbindelse med 
områdereguleringen. Planen er derfor forventet å ha begrenset virkning for biologisk mangfold. 

Figur 20 Vegetasjon på kollen midt i planområdet.

Landbruk
Det er ikke dyrka jord på tomta som består av bart fjell, skog og myr. Av skogen er 24,9 daa definert 
til å ha høy bonitet, 59,6 daa til middels bonitet og 32,4 daa til lav bonitet. Endret arealbruk er avklart 
i områdeplanen.

Figur 21, kart fra NIBIO viser markslag på eiendommen. 
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Barn og unge
Planlagt bebyggelse vil være godt egnet for barn og unge å vokse opp med trygg gangvei til 
barnehage og skole og med gode muligheter for organiserte aktiviteter og ulike typer utendørs frilek. 
Innenfor planområdet er det i områdeplanen avsatt areal til lek og friområder. 

Det finnes etablerte nærlekeplasser i tilgrensende planområde Pepperstad Nord trinn 1 (6/836). 
Innenfor en radius på 800 m fra senter i planområdet finner vi to barnehager, en barneskole, en 
ungdomsskole, 6 lekeplasser, 6 ballområder, en håndballhall og en skatepark.

 
Figur 22 Utsnitt fra kommunens kartportal, viser idrettsanlegg, lekeplasser og stier.

Universell utforming og tilgjengelighet
Planområdets topografi gjør det vanskelig å etterkomme stigningskrav for universell utforming. Det 
er en liten rygg med koller som går gjennom området fra sør til nord. Dette gir et hellende terreng 
mot øst og vest. Enkelte steder er terrenget svært bratt. De bratteste delene av terrenget ligger 
innenfor friområdet o_F12 hvor man ikke skal gjøre terrenginngrep. Friområdet vil dermed ikke være 
universelt utformet, men vil til gjengjeld gi muligheter for variert frilek for de som ikke har fysiske 
begrensninger. Kollen med sine intakte naturkvaliteter gir området karakter og identitet.. 

Alle gangveier, adkomster og felles uteoppholdsarealer skal utarbeides i tråd med prinsippet om 
universell utforming der hvor terrenget tillater det. Alle interne gangveier skal ha en stigning på 1:15 
eller mindre. 1:12 tillates på kortere strekk dersom det er nødvendig. Det er i områdeplanen lagt vekt 
på å tilpasse seg det naturlige terrenget for å redusere behovet for terrenginngrep, med det 
resultatet at det ikke mulig å etterkomme krav til universell utforming i alle områder. I utarbeidelsen 
av detaljreguleringen vil det bli sett på muligheter for å flytte noe på veiene for å oppnå bedre 
stigningsforhold. Det vil være et mål og både oppnå universell utforming og å bevare terrenget i 
størst mulig grad.

Trafikk og adkomst
Adkomst til planområdet vil være fra Johan Herman Wessels vei i samsvar med områdeplan for 
Pepperstad nord. Trafikken vil bli ledet ut på hovedveinettet via Johan Herman Wessels vei. For 
gående er det bilfrie forbindelser til skole- og idrettsområdet, som sikrer trygg skolevei uten konflikt 
med motortrafikk.
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Trafikkstøy
Planområdets nordre del kan bli berørt av støy fra Hvitstenveien. I Johan Herman Wesselsvei er det i 
dag begrenset med trafikk, men dette vil øke med ny utbygging og endrede kjørevaner for 
eksisterende beboere. Ifølge kommuneplanen skal grenseverdiene for utendørs støy i tabell 3 i 
retningslinjen T-1442/2016 Behandling av støy i arealplanlegging, gjelde ved ny bebyggelse.

Figur 23 Utsnitt fra støyvarselskart for riks og fylkesveier, kilde: Statens vegvesen. 

Kulturminner
Det er ikke registrert nyere tids kulturminner innenfor planavgrensningen. Planens virkninger for 
fredete kulturminner er tidligere avklart i områdeplanen for Pepperstad.

Figur 24 Utsnitt fra kommunens kartportal, kulturminnelokaliteter vist med gult, sikringssone rundt vernede 
lokaliteter er vist med blå strek. To lokaliteter ligger innenfor planområdet Den ene er fjernet, den andre er ikke 
fredet.

121579-1 Kullmile ikke fredet

121613-1 Røys - fjernet
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Teknisk infrastruktur
Vann og avløp vil bli tilknyttet offentlig VA-anlegg i Johan Herman Wessels vei og ved turstien sydøst 
mellom de to planområdene. Dette er dimensjonert for å kunne håndtere de nye boligene på 
Pepperstad nord trinn 2.

Det legges opp til felles renovasjonsanlegg under bakken og arealer til dette vil bli regulert.

Elforsyning, fiber mv. er planlagt sammen med Pepperstad nord trinn 1, og ligger i grøft langs Johan 
Herman Wessels vei.

Overvann
Det er til dels dårlige forhold for infiltrasjon av overvann i grunnen. Internt overvann vil bli håndtert i 
samsvar med bestemmelsene i kommuneplanen. Vann som kommer utenfra planområdet vil ikke 
håndteres utover at eksisterende dreneringslinjer og flomveier over planområdet opprettholdes der 
dette er mulig, og legges om der utbyggingen gjør dette nødvendig. Overvannsplanen for 
tilgrensende areal på Pepperstad nord trinn 1 inkluderer plan for fordrøyning av overvann fra veier 
på Pepperstad nord trinn 2 (denne detaljplanen). Videre prosjektering må ses i sammenheng med 
det tidligere etablerte anlegget og den godkjente overvannsplanen for begge områdene.

Fra kommuneplanen: «Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke 
overstiger 15 l/s*ha avrenning og at inntil 25 års avrenning blir fordrøyd. For flomvannsføring ut over 
dette skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet. Overvannet fra tette flater skal renses 
for forurensede stoffer.»

g. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid. 
Kommuneplanen
Området som ønskes detaljregulert ligger i et område avsatt til «Boligbebyggelse - framtidig, 
Samferdselsanlegg - framtidig, Friområde - framtidig» i kommuneplanen for Vestby. Den foreslåtte 
detaljreguleringen vil være i tråd med kommuneplanen, muligens med unntak av regulering til 
forretning i form av nærbutikk (avhengig av formål). Bakgrunnen for at en nærbutikk kan vurderes til 
å være innenfor arealformålet bolig i kommuneplanen, er at det er mulig å tilrettelegge for en 
forretning som kun skal ivareta behov for dagligvarer innenfor et begrenset område. I KMDs svar på 
spørsmål om det kan legges inn mulighet for å etablere en «strøksbutikk» i reguleringsbestemmelse 
til arealformålet «bolig» åpnes det for å legge inn en slik planbestemmelse. Bestemmelsen kan f.eks. 
tillate dagligvarehandel, men med begrensninger knyttet til areal, parkering mv for å begrense 
eksternvirkningene av kundetilstrømming og salgsvirksomhet.1 Ut fra dette vurderes det at en 
dagligvareforretning av begrenset størrelse kan komme innenfor arealformålet «bolig» i 
kommuneplanen.

1 https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-
planlegging/sporsmal-og-svar-til-ny-plan--og-bygning/kapittel-12-reguleringsplan-/id597618/
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Figur 25 Utsnitt av kommuneplan for Vestby 2019-2030.

Gjeldende områdeplan
Pepperstad skog Nord, vedtatt 07.02.2011. Det har etter at denne planen ble vedtatt skjedd noen 
endringer; Areal til vanntårn er ikke lenger aktuelt ettersom dette er erstattet av 
trykkøkningsstasjoner, arealet til barnehage er utvidet noe på bekostning av areal til lekeplass og 
boligformål.

Reguleringsbestemmelsene, delvis referert i punkt d om utbyggingsvolum og høyder, er ikke i 
samsvar med detaljreguleringen på det tilgrensende feltet i syd (innenfor den samme 
områdeplanen). 

Det er ønskelig at den foreslåtte detaljreguleringen for gnr. 6 bnr. 205 (Pepperstad nord trinn 2) får 
bestemmelser som er tilnærmet like de som gjelder for detaljreguleringen av gnr. 6 bnr. 836 
(Pepperstad nord trinn 1) for å få en enhetlig utforming av området. Disse avviker noe fra 
bestemmelsen i områdeplanen med hensyn til gesimshøyder og takform, men vil ikke gi høyere bygg 
enn det områdereguleringen legger opp til. 

Arealet som ønskes benyttet til forretning er i dag regulert til boligformål. Det foreslås at dette 
arealet reguleres til «forretning» med presisering av at det gjelder en dagligvareforretning, eller 
«boligformål» med bestemmelser som åpner for en dagligvareforretning, evt. kombinert formål 
dagligvareforretning/bolig dersom kommunen mener at det er mest hensiktsmessig.

Det bratte terrenget medfører at det vil være en fordel om noen av arealene regulert til henholdsvis 
konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger kan byttes om slik at flere enheter kan få 
universell adkomst og god tilgjengelighet.
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Figur 26 Områdeplan for Pepperstad nord, vedtatt 07.02.2011.

Figur 27 viser de gjenværende delene av områdeplanen for Pepperstad nord markert med blått (de andre 
feltene innenfor planen er nå detaljregulerte) eller ligger på flatereguleringen fra 1973.

Detaljregulert

Flateregulering 
Pepperstad fra 

07.11.1973
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Tilgrensende detaljplaner
I syd grenser planområdet til detaljregulering for Pepperstad skog Nord GB 6/836, vedtatt 
20.06.2016. Dette området er under utbygging og har felles utbyggingsavtale med Pepperstad nord 
gnr. 6 bnr. 205. Infrastruktur som er felles for de to planene er regulert i områdeplanen og bygget ut i 
forbindelse med gnr. 6 bnr. 836 frem til påkoblingspunktene for bnr. 6 bnr. 205.

Figur 28 viser utsnitt av reguleringsplanene i området. Detaljplanen for Pepperstad Nord 6/836 er markert med 
blå skygge.

h. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 
Forretning/handel
Etablering av en nærbutikk vil medføre at flere beboere på Pepperstad og i Hvitsten kan handle i 
nærområdet.

Nærfriluftsliv
Selv om området har vært regulert til byggeformål i lang tid benyttes det til nærfriluftsliv i dag. Det er 
derfor viktig å legge til rette for adkomst gjennom området i byggeperioden og å opprettholde gode 
mulighetene for å gå gjennom området etter utbygging. Det er store tilgrensende LNF områder, det 
er viktig å sikre tilgjengelighet til disse.

Trafikksikkerhet for gående/syklende langs Hvitstenveien (fylkesvei 1365).
Gang- og sykkelvei langs Johan Herman Wessels vei er bygget. Denne er etablert på østsiden av veien 
og på samme side som planområdet. Dvs. at tilkomst til gs-vegen skjer uten at myke trafikanter må 
krysse veien. Langs Hvitstenveien er det regulert gang- og sykkelvei fra Johan Herman Wessels vei til 
Krusebyveien ved Vestby kirke, men denne er ikke opparbeidet. Det er et opparbeidet stinett som gir 
mulighet for å gå fra østsiden av planområdet til Bjørliveien/Krusebyveien uten å gå langs 
Hvitstenveien.

6/205

6/836
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i. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet. 
Siden planområdet i hovedsak er bart fjell er det ikke fare for steinras etter at utbyggingen er 
gjennomført. Det er ikke kjent at det er kvikkleire i området.

Områdeplanen ble godkjent i 2013. ROS analysen fra områdeplanen (utarbeidet av Rambøll AS) har 
følgende oppsummering (kulturminner er etter revisjon av veileder ikke lenger en del av ROS- 
analysen): 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert aktuelle hendelser/sårbarheter knyttet til følgende 
tema i planområdet: 

• Radon 
• Automatisk fredet kulturminne i planområdet 
• Bruk av transportnettet – til Vestby sentrum 
• Området har bare en mulig atkomstrute for brannbil. 

Risikoen knyttet til radon håndteres i byggeprosessen gjennom TEK 10. Det vil derfor være 
redusert risiko knyttet til radon. Automatisk fredet kulturminne ID121588 vil søkes frigitt når 
planen legges ut til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen vil søke disse frigitt uten vilkår om 
ytterligere undersøkelser. GB 6/836 29 (29) Ramboll Bruk av transportnettet kan utgjøre en fare 
for gående og syklende som skal til Vestby sentrum. Det finnes i dag ikke gang- sykkelvei langs 
verken Hvitstenveien eller Erikstadveien. Planen legger ikke opp til at dette skal bygges som en 
del av denne utbyggingen, men gang- sykkelvei er vist langs Hvitstenveien i kommuneplanens 
arealdel. Det er imidlertid ikke avklart hvem, eller når, denne skal etableres. Det er derfor ikke 
redusert risiko knyttet til gående og syklende som skal ut av området. Det er én felles 
hovedatkomst til området fra Johan Herman Wessels vei i gjeldende reguleringsplan for 
Pepperstad skog Nord. Det er usikkert om gang- og sykkelvei på den østligste delen av området 
eller turveier i området vil kunne benyttes som adkomst for brannbil. Detaljreguleringsplanen 
endrer derfor ikke risiko knyttet til tilgang for redning- og slokkemannskap til området. Alternativ 
adkomstvei via gang- og sykkelvei kan eventuelt vurderes.

I tillegg til dette vil det være aktuelt å se på grunnforholdene der hvor det er marine avsetninger som 
en del av en ny ROS- analyse.

j. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart. 
Dette avtales med kommunen i oppstartsmøtet. Det er få offentlige organer og interesser som blir 
berørte utover kommunens egne. Viken fylkeskommune som vegeier kan forventes å ha synspunkter 
på opparbeidelse av allerede regulert gang-/sykkelvei langs Hvitstenveien og etablering av 
nærbutikk.

k. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte. 
I og med dette er en detaljplan som bygger på en relativt ny områdeplan anses det å være lite behov 
for en utvidet medvirkningsprosess. Planarbeidet vil bli varslet på standard måte med brev og 
annonse.
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l. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. En beskrivelse i henhold til forskriftens § 9 
skal foreligge (om tiltaket, miljøverdier som blir berørt, utslipp, bruk av naturressurser 
m.m.). 
Arealene som skal benyttes til boligformål kommer ikke inn under forskriftens krav til 
konsekvensutredning.

Forretningen vil få et bruksareal på under 15 000 m² og kommer derfor ikke inn under tiltak som er 
nevnt i vedlegg 1 til forskrift om konsekvensutredninger og alltid skal konsekvensutredes, men 
kommer under tiltak i vedlegg 2. Tiltak i vedlegg 2 til forskrift om konsekvensutredninger skal 
vurderes nærmere, og krav om konsekvensutredning avgjøres av planmyndigheten.

Etablering av en nærbutikk på felt B16 vurderes ikke å medføre at planen får vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn (pbl. kap. 4) da den vil være under 3000 m² BRA, og området er regulert til 
utbyggingsformål. På denne bakgrunn ber vi kommunen om å vurdere krav og behov for en full 
konsekvensutredning. 

For å få en politisk forankring av planarbeidet kan man se for seg at oppstart av planarbeidet enten 
vedtas politisk, eller at det gjøres et politisk vedtak med en prinsippavklaring før varsel om oppstart. 

m. For planforslag innenfor områderegulering for Vestby sentrum skal det også beskrives 
hva prosjektet tilfører sentrum (byliv, møteplasser, offentlige fellesareal osv.), ønsket 
boligfordeling og hvordan parkeringskravet ønskes løst (frikjøp eller individuell parkering). 
Ikke relevant. 

n. Kontaktopplysninger inklusiv organisasjonsnummer/fødselsnummer for tiltakshaver 

OBOS Block Watne AS v/ Frank Pettersen
Postboks 6666
0129 Oslo
e-post: frank.pettersen@obos.no 
Org. nr. 968 757 954
tlf. 481 90 865

o. Kontaktopplysninger inklusive organisasjonsnummer/fødselsnummer for forslagsstiller. 

Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen
Moerveien 5
1430 Ås
Org. nr. 910 209 205 
e-post: jannicken.throndsen@asplanviak.no
tlf. 915 46 955

p. En vurdering av fagkyndighet til forslagstiller ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, 
relevant praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven og kunnskap om framstilling av 
digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på de personene som skal utarbeide 
planforslaget. 
Tiltakshaver har knyttet til seg Asplan Viak AS som fagkyndig for planarbeidet. Asplan Viak AS har 
medarbeidere som tilfredsstiller kravene til å utforme et planforslag med tilhørende utredninger.

mailto:frank.pettersen@obos.no
mailto:jannicken.throndsen@asplanviak.no
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q. En bekreftelse på at kommunens veileder for «Private reguleringsplaner» og evt. 
«Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum» er 
gjennomgått. Eventuelle spørsmål til veilederne tas opp på oppstartsmøtet.
Det bekreftes at forslagsstiller og tiltakshaver har gått gjennom kommunens veileder «Private 
reguleringsplaner».

Ås 08.02.2021, revidert etter oppstartsmøte med planavdelingen i Vestby kommune 18.03.2021

Jannicken Throndsen

Vedlegg:

1. Handelsanalyse
2. Terrengsnitt i målestokk


